
F

F
SenSura® Mio 1-dels sluten 
Passar bra. Känns bra
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Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen

Den elastiska häftan passar säkert & följer kroppens naturliga rörelser
Den elastiska häftan följer individuella kroppsformer och skapar en säker anpassning mot 
t.ex. bråck, ärr och hudveck.  Häftan innehåller hudrokolloider så den absorberar fukt från huden.
Den elastiska häftan följer magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.

Diskretion med ett personligt utseende och känsla 

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns 
under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver 
inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg. 

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp 
till 61%* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på 
häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man 
trycker lätt mot huden med den andra handen.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

Den elastiska häftan passar alla 
kroppsformer
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Hålstorlek Apoteks-
varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Mini *15-45 mm  734441 106700 30 100 ml

Midi *15-45 mm  734442 106710 30 340 ml

*25 mm 734443 106720 30 340 ml

*30 mm 734444 106730 30 340 ml

*35 mm 734445 106740 30 340 ml

Maxi *15-45 mm  734446 106810 30 550 ml

*30 mm 734447 106830 30 550 ml

*35 mm 734448 106840 30 550 ml

*40 mm 734449 106850 30 550 ml

*Med lucka för inspektion

Klar Hålstorlek Apoteks-
varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Maxi 15-55 mm  734450 106910 30 550 ml
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